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Om den tid der er omme, og den ny som skal komme.
Man kan altid frygte, at en generalforsamling bliver til en generalforvirring eller en generel forvirring. Men sådan blev det
- og heldigvis for det - ikke denne gang. Traditionen tro var der god ro og orden. Bortset lige fra Brian Røgilds børn, der
konstant skulle være med på billeder og komme med indskud under punktet 'Eventuelt'. Meget barnlig opførsel!
Jens Peter Jensen blev valgt som dirigent, og Henrik Tang som referent.
Formandens beretning
Formula/Slalom
I år har formula/slalom fået sejlet en del sejladser i både formula og slalom. Man har haft en sæson, der kan læres af på
sigt. Det gælder fx at lægge baner efter de aktuelle forhold. Til stævnerne har der været en fast kerne af deltagere, og
med den nye Fun Cup-klasse er der taget tiltag til at der skal flere deltagere til stævnerne igen.
I formula/slalom er der indgået nogle gode sponsorater, bl.a. hovedsponsoratet fra Sail Xtreme Shop.
I år har DBO valgt at støtte nonkommercielle træningslejre, hvilket har været en succes.
Med Fun Cup klassen lægger DBO op til, at klubberne skal tage del i at få flere til at sejle konkurrence. Det kan løfte
klubbernes aktiviteter og udvikle talenter.
Wave
Når man tager på landet – og der ligger de fleste Wave/Freestyle-stævner – er der noget, som hedder fede og magre år.
I år har - indtil videre - været magert, for der er kun afviklet freestyle i juni måned i Hanstholm. Henrik Tang træder
tilbage som formand, og Andreas Jørgensen takker af for denne gang. Begge hjælper det kommende udvalg i gang. Der
er nye udvalgsmedlemmer, og den nye formand samt en overdommer udpeges til et sejlermøde til DM i Klitmøller i uge
42.
Gennem sæsonen er der ellers taget en række tiltag, som desværre først lader sig udfolde ordentligt, når det bliver vejr
til det.

Kona
Kona er en ny klasse i DBO og har i år afviklet et klassemesterskab i Rørvig. Det er indfaldsvinklen til at opfylde DSstatutter, og næste år regner Kona med at afvikle flere stævner.
RS:X
RS:X fortsætter de olympiske adspredelser, og der en ny juniorskare på vej. RS:X har den forestående weekend DM i
Hellerup. Katrine Jensen træder tilbage som udvalgsformand og Kim Carlsen træder til.
WWS
Der er blevet afviklet en wild west slalom i forbindelse med wave/freestyle-stævne i Hanstholm, og vi regner med en god
tilslutning til stævnet i uge 42 i Klitmøller.
Young Gun Tour
Der har været Young Gun Tour i Nivå, Nyborg samt Skive, hvor der til alle stævner har været en flot tilslutning. Young
Gun Tour er en god rekruttering til kapsejlads – og så er det ellers bare sjovt for de unge mennesker. Sejladserne har
været afviklet i meget forskellige forhold – fra næsten ingen vind til hård vind.
Kassererens bord:
Regnskabet blev godkendt.
Budget blev godkendt.
Hovedlinjer for det kommende år:
RS:X vil gerne sejle med Formula/slalom til næste år. Wild West Slalom fortsætter. Kona vil afvikle 3-4 stævner. Young
Gun Tour udvides sandsynligvis – Sejlklubben Neptun har budt ind med en ekstra dato. Det nye Wave/Freestyleudvalg
skal godt i gang, og det kommer de.
Valghandlinger:
Formand: Steen Buck fortsætter
Kasserer: Thomas Dessau fortsætter
Webmaster: Danni Jakobsen fortsætter
Formula/Slalom: Lars Bødker fortsætter
RS:X: Katrine Jensen træder tilbage, og Kim Carlsen er valgt som ny formand.
Kona: Peter Svensson fortsætter
Wave: Henrik Tang træder tilbage, og ny udvalgsformand vælges til DM i uge 42 i Klitmøller.
PR-udvalg: Henrik Tang
Revisor: Erling Tind
Revisorsuppleant: Torben Kornum
Indkomne forslag:
Ingen
Eventuelt:
Indslag fra Brian Røgilds børn - særligt den mindste. Eventuelt blev ikke noteret eller forstået.

Summa sumarum
Da generalforsamlingen var slut klappede alle. Undervejs blev der også klappet. Ja der blev virkelig klappet i en slags
massehysteri. Og så var der præmieoverrækkelse for stævnet i Køge samt overallranglisten og DM. Og der klappede alle
også af hinanden. Så trykkede man hænder. Og så gik man ellers hver til sit med ømme håndflader og syngen for
ørerne.

